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احترام متقابل
•

اين موضوع که عيسی مسيح کيست در تاريخ
مسيحسيت به دو بخش تقسيم شده است.

• اما مسيحيان بايد با احترامی متقابل با يکديگر
گفتگو کنند.
 هم معتقدان به تثليث و هم کسانی که اعتقادیبه تثليث ندارند ،به کتاب مقدس و محبت
عيسی مسيح احترام می گذارند.
 "تا همه پسر را حرمت گذارند ،همانگونه کهپدر را حرمت مینهند .زيرا کسی که پسر را
حرمت نمیگذارد ،به پدری که او را فرستاده
است نيز حرمت ننهاده است" )يوحنا : 5
.(23

Mutual respect

The subject of who Jesus is
has divided Christianity in
history.
But Christians should
discuss with mutual respect.
– Trinitarians and nonTrinitarians both respect the
Bible and love Jesus.
– “that all may honor the Son
just as they honor the
Father. Whoever does not
honor the Son does not
honor the Father, who sent
)him.” (John 5:23

•

•

دﻻيل اعتقاد به تثليث
•  .1گرچه کلمه "تثليث" در کتاب مقدس
وجود ندارد ،ولی تاريخی طوﻻنی در
مسيحيت دارد.
-

تثليث بخشی از اعتقادات اکثر کليساها از سال
 325پس از ميﻼد مسيح تا به امروز می باشد.

Reasons to believe in the Trinity

1. Although the word ‘Trinity’ is
not found in the Bible it has a
long history in Christianity

•

– It is part of the creed of most
churches since 325AD

•  .2آياتی در کتاب مقدس وجود دارد و به
اين موضوع اشاره می کند که عيسی مسيح
قبل از تولدش وجود داشته است.

2. Several verses in the Bible
suggest that Jesus existed
before he was born

•

•  .3آياتی در کتاب مقدس وجود دارد که
صفات خدا را به عيسی مسيح نسبت داده
است.

3. Several verses in the Bible
ascribe God-like attributes to
Jesus

•

Reasons not to believe in the Trinity

•

1. Theologians recognise that the idea is a
development of the third and fourth
Centuries
–
–

•

2. The verses in the Bible which suggest
that Jesus existed before he was born can
also be understood in other ways.
–
–

•

The plan of God
The new creation

3. The Bible ascribes only some God-like
attributes to Jesus, it also ascribes other
man-like attributes.
–
–
–

•

It was originally established as orthodoxy by
decree not persuasion
When religious freedom has existed after the
Reformation many churches have rejected the
Trinity

Jesus is never called God,
but is in the middle between man and God.
God cannot be born or die, be tempted, etc.

4. The real Father-Son relationship

دﻻيل عدم اعتقاد به تثليث
 متخصصان در مسيحيت اينطور تشخيص داده اند که.1
.ايده تثليث از قرن سوم و چهارم گسترش پيدا کرده است
 اين عقيد در اصل بعنوان يک آموزش تحميلی و.اجباری برقرار شد
 پس از اينکه آزادی عقيده در مذهب به وجود آمد.بسياری از کليسا ها تثليث را رد کردند

•

 آياتی از کتاب مقدس که اشاره بر اين موضوع دارد.2
 می تواند به،که عيسی مسيح قبل از تولدش وجود داشت
.گونه ای ديگر نيز برداشت شود
 نقشه خدا آفرينش جديد-

•

 کتاب مقدس تنها بعضی از ويژگی های خدا را به.3
عيسی مسيح نسبت داده است و همچنين ديگر ويژگی
.های انسانی را نيز به عيسی نسبت داده است
.. هرگز گفته نشده که عيسی همان خداست. بلکه عيسی متوسطی ميان انسان و خداست او، يا نمی تواند بميرد، خدا نمی تواند متولد شود.هرگز وسوسه نمی شود و غيره

•

 رابطه واقعی پدر و پسر.4

•

Problems with the text

•
•

There is no certain Bible verse
which says Jesus is God,
But there are around 10 Bible
verses which have either
– Disagreement in the old Greek
manuscripts, including some
damaged manuscripts
– Disagreement among translators
Greek into English (and Greek
into Farsi)

•

There are also problems with
Bible versions which are
paraphrases (easy to read but not
accurate translations)
– Such as translating master
(sarvar) as Lord God
(khodavand).

مشکﻼتی در متن
• هيچ آيه ای بطور قطع در کتاب مقدس
وجود ندارد که اشاره کند عيسی همان خدا
.است
 آيه در کتاب وجود دارد که10 • اما تقريبا
:يکی از دو مشکل زير را دارند
 اختﻼف در نسخه های خطی قديمی به زبان شامل بعضی نسخه های آسيب ديده،يونانی
 اختﻼف بين مترجمان يونانی به انگليسی )و.(يونانی به فارسی

• همچنين مشکﻼتی در آياتی از کتاب مقدس
که شامل نقل قول هايی هستند )خواندن آن
راحت اما ترجمه آن ها دقيق و صحيح
.(نيست
رور که همان خداوند
َ  مانند ترجمه کلمهَ س
.ترجمه می کنند

مشکﻼتی در متن
١پطرس 6 : 3
-

١پطرس 6 : 3
) POVترجمه قديم(
مانند ساره که ابراهيم را مطيع می بود و او را آقا می خواند
و شما دختران او شده ايد ،اگر نيکويی کنيد و از هيچ خوف
ترسان نشويد

-

) TPVمژده برای عصر جديد(
مثل سارا كه از ابراهيم اطاعت كرده و او را »ارباب«
خطاب مینمود .پس اگر شما هم نيكوكاری كنيد و از چيزی
نترسيد دختران او خواهيد بود.

-

) FCBترجمه تفسيری(
سارا همسر ابراهيم نيز چنين بود .او از شوهرش اطاعت
میكرد و به او چون سرپرست خانواده احترام میگذاشت.
شما نيز اگر دختران آن بانوی بزرگوار باشيد و راه خوب او
را در پيش گيريد ،ديگر ترس و نگرانی نخواهيد داشت از
اينكه ممكن است شوهرانتان از شما برنجند

-

) NMVهزاره نو(
چنانکه سارا مطيع ابراهيم بود و او را سرور خود میخواند.
شما نيز اگر نيک کردار باشيد و هيچ ترس به دل راه ندهيد،
فرزندان او خواهيد بود.

POV / TPV / FCB / NMV

POV = Persian Old Version (used in
)Turkey
TPV = Todays Persian Version
(United Bible Society, used in
)Germany
FCB = Farsi Contemporary Bible
(American, paraphrase, often
)from English not Greek
NMV = New Millenium Version
(Elam Ministries, used in the
)UK
Example of how four Persian
versions treat “lord” in “Sarah
called Abraham Lord” 1 Peter
3:6

•

آياتی معروف در رابطه با تثليث

Famous Trinitarian verses

• توما گفت "خداوند من و خدای من" )يوحنا
.(28 : 20

• Thomas says “My Lord and my
)God” (John 20:28

 اما در زبان يونانی اگر دوبار کلمه منبکار رفته باشد معموﻻ به اين معناست که
درباره دو شخص صحبت شده است.
 "دختر عموی من و دوست من" =  2نفر" -دختر عمو و دوست من" =  1نفر

• کلمه در انجيل يوحنا  1 : 1خدا ناميده شده
است.
 اما عيسی با کلمه مساوی نيست. مزامير  6 : 33را که در آن کلمه عيسیمسيح نيست )بلکه خداست( را بخوانيد.
 عيسی کلمه ايست که جسم گرديد )يوحنا 1(14 :

”– But when the Greek has two “my
this usually means two people
– “my cousin and my friend” = 2
people
– “my cousin and friend” = 1 person

• The Word in John 1:1 is called God
– But Jesus is not identical to the
word.
– See Psalm 33:6 where the word is
not Jesus
– Jesus is the word made flesh
(John 1:14).

Historical development of the Trinity

گسترش تاريخی تثليث
 ترتوليان ها اولين. پس از ميﻼد مسيح220 سال
.کسانی بودند که از تثليث گفتند

•

325 A.D.First General Council at Nicaea,
declared that the Son was from the
beginning of the same nature as the
Father.

 اولين مجمع عمومی. پس از ميﻼد مسيح325 سال
 اعﻼم کرد که پسر از همان ابتدا وجود،در شهر نيسا
.داشته و ذاتی همانند ذات خدا داشت

•

•

381 A.D.Second General Council at
Constantinople, declared that the Holy
Spirit was to be worshipped with the
Father and the Son.

 دومين مجمع عمومی. پس از ميﻼد مسيح381 سال
 اعﻼم کرد روح،(در قسطنطنيه )استانبول امروزی
.القدس نيز بايد همانند پدر و پسر پرستش شود

•

•

431 A.D.Third General Council at
Ephesus, decreed that Jesus had two
natures, a human and a divine; also that
Mary was the "mother of God", in
opposition to those who maintained that
she was the "mother of Christ".

 سومين مجمع عمومی. پس از ميﻼد مسيح431 سال
 در اين مجمع اينگونه حکم شد که عيسی،در افسس
. ذاتی انسانی و ذاتی الهی:دارای دو ذات می باشد
همچنين در مخالفت با کسانيکه معتقد بودند مريم "مادر
." گفتند که او "مادر خداست،عيسی مسيح" است

•

 پنجمين مجمع عمومی. پس از ميﻼد مسيح451 سال
 اينگونه حکم شد که او دارای دو،در شهر کلسدان
.ذات و يک شخصيت و يک خواسته و اراده بود

•

•

220 A.D. Tertullian first mention of Trinity

•

•

451 A.D.Fifth General Council at
Chalcedon, decreed that the two natures
in Christ constituted only one Person and
one will.
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عيسی خدا نيست
عيسی خدا نيست
اين فهرست نمايانگر مجموعه ای از پيامها درانجيل است .يکی از بزرگترين حقايق در انجيل اين است که عيسی خدا نيست و اما عيسی نشان ميدهد که خداوند چه
چيزی را دوست دارد .اين فهرست به شما ليستی از حقايق و دﻻيل را برای اينکه عيسی خدا نيست نشان ميدهد.و فقط يک پيام ميتواند به وضوح به شما نشان
دهد و همه چيز را نقل کند وشما بقيه را خود ميتوانيد برای اگاهی بيشتر مطالعه کنيد
.
_1.هيچکس تا بحال خدا را نديده است
حتی بعد از زمان عيسی هيچکس خداوند را نديده است.هزاران نفرعيسی را ديده اند .بيشتر از 500نفر او را بعد از رستاخيز ديده اند که او زنده است.اما هيچکس
.خدا را نديده است
اول تيموتائوس 16:6
))او را که تنها وجود فنا ناپذير است و درنوری سکونت دارد که نتوان به ان نزديک شد،اورا که هيچکس نديده ونتوان ديد،تا ابد حرمت وتوانائی باد
:همچنين ببينيد در
.يوحنا،18:1يوحنا،37:5يوحنا،46:6نامه اول يوحنا،12:4نامه اول يوحنا،20:4که به ما گفته هيچکسی نتوانسته تابحال خدا را ببيند
خروج،20:33کوليسيسيان،15:1اول تيموتائوس،17:1عبرانيان،27:11که به ماگفته است ديدن خدا غير ممکن است
_2.خداوند هميشه به همه چيز اگاهی دارداما عيسی همه چيز را نميدانست
.خداوند همه چيز را از قبل ميدانسته و ميداند او از ابتدا پايان همه چيز را ميداند.اشعيا .10،9:46اما عيسی همه چيز را نميدانست
) نميداند جز پدر ،حتی فرشتگان اسمان و پسر نيز از ان اگاه نيستند مرقس)32:13هيچکس ان روز وساعت را
.پس همانگونه که دريافتيم خداوند به همه چيز اگاهی دارد و همه چيز را ميداند اما عيسی مسيح بعضی از امور را نميداند پس عيسی نميتواند خدا باشد
 :همچنين ببينيد در
اشعيا ،،9،10:46متی ،23:20اعمال رسوﻻن
7:1،
_3خداوند نميتواند مورد ازمايش قرار بگيرد اما عيسی مورد ازمايش قرار گرفت
نامه يعقوب  13:1به ما توضيح ميدهد که خداوند نميتواند مورد ازمايش قرار بگيرد .اما ما ميدانيم که عيسی مسيح در بيابان مورد ازمايش قرار گرفت.در انجا
.همچنين مکانهائی بودند که کتاب مقدس به وضوح درمورد ازمايش عيسی به انها اشاره کرده است
مثال:عبرانيان)15:4زيرا کاهن اعظم ما چنان نيست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند بلکه کسی است که از هر حيث همچون ما وسوسه شده است وبدون اينکه
)گناه کند
:همچنين ميتوانيد ببينيد در
لوقا،28:22عبرانيان17،18:2

عيسی خدا نيست
_4.خداوند هرگز تغيير نميکنداما عيسی تغيير کرد
خداوند کامل است و نيازی به تغيير ندارد.او ميگويدتغيير نميکنددر مﻼکی6:3و نامه يعقوب .17:1اگرچه عيسی وقتی به
صحنه وارد شد و کار خود را شروع کرد هيچ تغييری از لحاظ جسمی نکرد.در اينجا چند متن وجود دارد که به
وضوح گفته اند که او تغيير کرده برای مثال درموردکودکی او وپيشرفت او.درلوقا 52:2وعيسی درقامت،حکمت و
.محبوبيت نزد خدا و مردم ترقی ميکرد
:همچنين ببينيد در
.عبرانيان،10:2عبرانيان،8،9:5لوقا32:13
_5.خداوند بزرگتر از عيسی است
.کتاب مقدس همواره به ما ميگويد که:پدر عيسی بزرگتراز عيسی است
.پس اگر که عيسی خدا باشد اين گفته های کتاب مقدس نميتواند درست باشد
کلمات عيسی در يوحنا )28:14شنيديد که به شما گفتم من ميروم اما باز نزد شما ميايم اگر مرا دوست ميداشتيد شادمان
) ميشديدکه نزد پدر ميروم،زيرا پدر از من بزرگتر است
 :همچنين در
متی ،18:12اول قرنتيان،23:3اول قرنتيان، 3:11اول قرنتيان28:15
_6.از طرف خداوند قدرت به عيسی داده شد
عيسی بخاطر اينکه انسان بود هيچ،قدرتی نداشت.قدرت توسط خداوند به او داده شد،برای مثال عيسی گفت:متی
)27:11پدرم همه،چيز را به من سپرده است(،پس اين گفته ثابت ميکند که عيسی خدانيست زيرا اگرخدا بود همه قدرت
.را از قبل داشت وهمچنين همه ی قدرت رابه صورت طبيعی داشت
:همچنين در
متی،18:28اعمال رسوﻻن ،36:2يوحنا،35:3يوحنا،13:3يوحنا،17:2افسسيان باب يک20‘22:
،فيليپيان،9:2عبرانيان2:1

عيسی خدا نيست
_7.انجيل مشخص می کند که عيسی از طرف خداست
درنامه های عهد جديد بيش از 100پيغام موجود است که شامل مرجع و منبع در مورد خدا وعيسی است .اين منابع به وضوح مشخص ميکنند
.که فقط يکی از انها خداست و ان يکی که خداست ،هرگز مسيح نميباشد
).برای مثال:اول تيموتائوس)5:2زيرا تنها يک خداهست و بين خدا و ادميان نيز تنها يک واسطه وجود دارد،يعنی ان انسان که مسيح است
:همچنين در
اعمال رسوﻻن،22:2اعمال رسوﻻن،36:2اول قرنتيان،6:8فيليپيان،11:2اول تسالونيکيان،9:1اول تيموتائوس،5:2دوم
قرنتيان،14:13روميان،7:1روميان،8:1روميان،16:2روميان،22:3روميان،1:5روميان،11:5روميان،25:7روميان،34:8روميان
،39:8،روميان9:10
روميان،5:15روميان،6:15روميان،27:16اول قرنتيان،3:1اول قرنتيان،9:1اول قرنتيان،6:8اول قرنتيان،57:15دوم قرنتيان،2:1دوم
قرنتيان،3:1دوم قرنتيان،31:11دوم
قرنتيان،14:13غﻼطيان،1:1غﻼطيان،3:1افسسيان،2:1افسسيان،3:1افسسيان،17:1افسسيان،5:4افسسيان،20:5افسسيان،23:6فيليپيان
،2:1فيليپيان،11:1فيليپيان،11:1فيليپيان،11:2کوليسيان،3:1کوليسيان،17:3اول تسالونيکيان،1:1اول تسالونيکيان،3:1اول
تسالونيکيان،11:3اول تسالونيکيان،13:3دوم تسالونيکيان،1:1دوم تسالونيکيان،2:1دوم تسالونيکيان،12:1دوم تسالونيکيان،16:2اول
تيموتائوس،1:1اول تيموتائوس،2:1اول تيموتائوس،5:2اول تيموتائوس،21:5اول تيموتائوس،13:6دوم تيموتائوس،2:1دوم
تيموتائوس،1:4تيتوس،4:1فيلمون،3:1اول پطرس،2:1دوم يوحنا3
_8.خدا،ان پدر،خدای عيسی است
.نه تنها کتاب مقدس به ما گفته است که بين خداوند و عيسی تفاوت وجود دارد بلکه به ما گفته است که خداوند ما ،خداوند عيسی نيز هست
برای مثال اول پطرس )3:1متبارک باد خداوپدر سرور ماعيسی مسيح که که از رحمت عظيم خود ،ما را به واسطه ی رستاخيز عيسی مسيح
)از مردگان،تولدی تازه بخشيد،برای اميدی زنده
و در مکاشفه 12:3حداقل چهار مرتبه اشاره ميکند به خداوند عيسی مسيح)هر که غالب ايداورا ستونی در معبد خدايم خواهم ساخت،و ديگر
انجارا هرگز ترک نخواهد کرد.بر او نام خدايم را و نام شهر خدايم ،اورشليم جديد را که ازجانب خداازاسمان نازل ميشود،ونام
)جديدخودراخواهم نوشت
:همچنين در
مزامير،26:89متی،46:27يوحنا،17:20روميان،6:15دوم قرنتيان،3:1دوم قرنتيان،3:11افسسيان3:1و،17:1مکاشفه6:1

عيسی خدا نيست
_9.خداوند نميتواند بميرد اما عيسی مرد
:خداوند ،خداوند زنده است کسی که افرينش به او بستگی دارد.خدا نميتواند بميرد ،ببينيد در
)).اول تيموتائوس،17:1اول تيموتائوس،16:6اعمال رسوﻻن،15:14اول تسالونيکيان،9:1دوم قرنتيان3:3
:اما نقل قول به وضوح کرده است که عيسی مرد،ببينيد در
)يوحنا،33:19روميان،8:5روميان،3:6اول قرنتيان،26:11فيليپيان،8:2عبرانيان(20:13و اين حقيقت در اصل مسيحيت
.وجود دارد که عيسی مسيح بخاطر گناهان ما مرد
_10.خدا عيسی را از مرگ برخيزانيد
عيسی مرد و از مردگان برخيزانيده شد.او خودش از مرگ قيام نکردبلکه خداونداو را از مرگ برخيزانيد.روميان)9:10که
اگر به زبان خود اعتراف کنی عيسی سرور است و در دل خود ايمان داشته باشی که خدا اورا از مردگان
)برخيزانيد،نجات خواهی يافت
:همچنين در
) )اعمال رسوﻻن،32:2اعمال رسوﻻن،10:4روميان،24:4اول تسالونيکيان،10:1عبرانيان20:13
_11.عيسی نگرش يهوديان را به خدا تائيد کرد
يهود هميشه يک تصوير واضح از يک خدا داشته است.انها هرگز به تثليث اعتقاد نداشته اند،عيسی گفت در يوحنا)22:4شما
)انچه را نميشناسيد می پرستيد ،اما ما انچه را ميشناسيم می پرستيم،زيرا نجات به واسطه ی قوم يهود فراهم ميايد

ماهيت مسيح
• بخاطر اينکه عيسی از يک زن به دنيا آمد ،او
طبيعتی کامﻼً شبيه به طبيعت ما داشت .در عبرانيان
باب  ،2آيۀ  17می خوانيم" :از اين جهت می
بايست در هر امری مشابه برادران خود شود تا در
امور خدا رئيس کهنه ای دلسوز و امين شده ،کفارۀ
گناهان قوم را بکند".
• البته عيسی قبل از رستاخيزش درست مانند ما بود.
اما پس از آن به او جسمی قدرتمند و فنا ناپذير داده
شد.
• به اين دليل که عيسی پسر خدا بود ،او شخصيت
کاملی داشت با اين حال که او دارای ضعف طبيعت
انسانی نيز بود.

The nature of Christ

Because Jesus was
born of a woman, He
had a nature just like
ours. In Hebrews,
chapter 2, verse 17,
we read, "In all things
it behoved Him to be
made like unto His
"brethren.
Of course, Jesus was
like us before His
resurrection. After the
resurrection, He was
given a powerful
immortal body.
Because Jesus was
the Son of God, His
character was perfect,
even when He
possessed a weak
human nature.

•

•

•

A wrong idea

•

•

Many people have
neglected the Bible
teaching about God, and
so they have come to
believe in something which
they call "the Trinity". They
tell us that God consist of
three persons, the Father,
the Son and the Holy
Ghost, all equal with each
other. (We shall be
considering the Holy
Ghost, or more correctly,
the Holy Spirit, in the next
lesson.)
The word "Trinity" and the
phrase "God the Son" do
not occur in the Bible.
Indeed, the whole idea is
opposed to Bible teaching.
In the same way that a son
can never be equal with his
father, so Jesus can never
be equal with God. He
never claimed to be, but
depended on His Father
for all things. He said, "The
Son can do nothing of
Himself, but what He seeth
the Father do" (John,
chapter 5, verse 19).

يک تصور اشتباه
• بسياری از مردم از تعليمات کتاب مقدس دربارۀ خدا غافل
" در نتيجه آنها به باور کردن چيزی که آنرا "تثليث،شدند
 آنها می گويند خدا ترکيبی است از سه. روی آوردند،ناميدند
. و همه با هم برابر هستند، پسر و روح القدس، پدر،شخصيت
• کلمۀ "تثليث" و عبارت "خدای پسر" در کتاب مقدس وجود
 در واقع اين ايده بطور کلی با تعليمات کتاب مقدس.ندارد
 يک پسر نيز، به همين صورت.مغايرت و ضدّيت دارد
 بنابراين عيسی هرگز،هرگز نمی تواند با پدر خود برابر باشد
 او هرگز ادعای برابری نکرد.نمی توانست با خدا برابر باشد
 او.بلکه همواره تأکيد کرد که همه چيز در دست پدرش است
 " يقين بدانيد كه پسر نمیتواند از خود کاری انجام دهد:گفت
 هر چه پدر میکند.مگر آنچه كه میبيند پدر انجام میدهد
.(19  آيۀ،5  باب،پسر هم میکند " )يوحنا

My father and I
are one

•

•

•

•

It is true that Jesus once
said, "I and My Father are
one" (John, chapter 10,
verse 30).
But we also speak of being
at one with a person if we
agree perfectly with him.
In this sense, Jesus was
also one with His disciples,
for He prays in John,
chapter 17, verse 21 that,
"...they (the disciples) all
may be one; as Thou,
Father, art in Me, and I in
Thee, that they also may
be one in Us."
Turn to I Corinthians,
chapter 15, and read
verses 24-28. Notice
particularly verse 28, "And
when all things shall be
subdued unto Him, then
shall the Son also Himself
be subject unto Him that
put all things under Him,
that God may be all in all."
This verse tells us that,
even at the end of His
1,000-year reign on earth,
Jesus will be subject to His
Father; and God alone will
be all in all.

من و پدر يک هستيم
، "من و پدر يک هستيم" )يوحنا:درست است که عيسی يکبار گفت
 ما نيز ميتوانيم از يکی بودن با او صحبت کنيم و.(30  آيۀ،10 باب
 به اين شرط که کامﻼً با او موافق،مدعی باشيم که با او يکی هستيم
.باشيم
 "تا همۀ آنان: عيسی با شاگردان خود نيز يکی بود،در اين جمله
يکی باشند آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان
"نيز در ما يکی باشند و تا جهان ايمان بياورد كه تو مرا فرستادهای
(21  آيۀ،17  باب،)يوحنا
 بيشتر28  به آيۀ. برگرديد28-24  آيۀ،15  باب،به اول قرنتيان
 وقتی مسيح بر تمام دشمنان خود پيروزی، "سرانجام:دقت کنيد
 خود را تحت فرمان، آنگاه خود او نيز که فرزند خداست،يافت
پدرش خدا قرار خواهد داد تا خدا که او را بر همه چيز مسلط ساخته
" بر کُ ِل عالم هستی حاکم شود،بود
 سال سلطنت او1000 اين آيه به ما می گويد که حتی پس از
 عيسی تحت فرمان خدا خواهد شد و خدا به،)عيسی( بر زمين
.تنهايی حاکم سراسر جهان خواهد بود

•

•

•

•

Where did belief in the
Trinity come from?

•

•

The early Christians
didn´t believe in the
Trinity. They believe
what the Bible taught that there is "...one
God, and one
mediator between
God and men, the
man Christ Jesus." (I
Timothy, chapter 2,
verse 5).
It was not until over
300 years after Jesus
was born that
Christians began to
believe in "the Trinity";
and this belief was
based, not on the
Bible, but on the ideas
of the Ancient Greeks,
who knew nothing of
the one true God.

تفکر تثليث از کجا شکل گرفت؟
 باور و اعتقاد.• مسيحيان اوليه اعتقادی به تثليث نداشتند
آنها به تعاليم کتاب مقدس بود که " زيرا يک خدا وجود
 يعنی شخص عيسی،دارد و يک واسطه بين خدا و انسان
.(5  آيۀ،2  باب،مسيح " )اول تيموتائوس
 سال بعد از ميﻼد مسيح چنين اعتقادی در ميان300 • تا
مسيحيان نبود و اعتقاد به "تثليث" پيش از آن وجود
، و اين باور بر اساس کتاب مقدس شکل نگرفت.نداشت
بلکه با تفکرات يونان باستان که از خدای حقيقی هيچ
. شکل گرفت،چيز نمی دانستند

The true belief of the
First Christians
•

In the
"Apostles´Creed",
which was put
together about 100
years after Jesus went
up into heaven, and
which sets out the
beliefs of the early
Christians, we read,

•

"I believe in God the
Father Almighty,
Maker of heaven and
earth; and in Jesus
Christ His only Son
our Lord, who was
conceived by the Holy
Ghost, born of the
Virgin Mary."

•

This is the true
teaching of the Bible.

عقايد راستين مسيحيان اوليه
 سال بعد از100  که حدود،"• در "عقيدۀ رسوﻻن
 دربارۀ اعتقادات،صعود عيسی به آسمان ثبت شد
 "من به خدای قادر مطلق:مسيحيان اوليه می خوانيم
 خالق آسمان و زمين و پسر يگانۀ او،ايمان دارم
 از مريم باکره،عيسی مسيح که توسط روح القدس
".متولد شد
.• اين است تعليم صحيح کتاب مقدس

The true belief of the
First Christians
•
•

•
•
•
•
•

عقايد راستين مسيحيان اوليه

The Apostles' Creed, certainly an early Creed though its exact date is unknown,
expresses the relationship between Christ and God thus:
". . . God the Father Almighty . . . Jesus Christ His only Son . . . conceived by the Holy
Spirit, born of the Virgin Mary . . ." After his resurrection Christ "ascended into heaven,
and sits on the right hand of God the Father Almighty, from whence he shall come to
judge the quick and the dead . . ."
This is in complete agreement with what the Bible says. But later creeds show many
additions and a different view.
The Nicene Creed, 325 A.D., declares that Jesus Christ is
"the only begotten Son of God, begotten of his Father before all worlds . . . God of God,
Very God of Very God, being of one substance with the Father . . . The Holy Ghost with
the Father and Son together is worshipped and glorified . . ."
The Athanasian Creed, of unknown date but certainly in existence soon after 500 A.D.,
is even more emphatic:
"We worship one God in Trinity, and Trinity in Unity . . . there is one Person of the
Father, another of the Son, and another of the Holy Ghost. But the Godhead of the
Father, of the Son, and of the Holy Ghost, is all one; the Glory equal, the Majesty
coeternal. The Father uncreate, the Son uncreate, and the Holy Ghost uncreate . . ." All
are declared to be eternal, "yet they are not three eternals, but one eternal". The Creed
concludes with the ominous statement: "He that will be saved must think thus of the
Trinity.".
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